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Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM
9. desember 2009 klokken 10.00-16.00 i Oslo
Deltakere:
Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern):
Wenche Farstad (møteleder), Bjarne O. Braastad, Knut E. Bøe, Arne Flåøyen, Brit Hjeltnes,
Tore Håstein, Rolf Erik Olsen, Espen Rimstad og Olav Østerås
Forfall:
Kristian Hoel og Rune Waagbø
Fra sekretariatet til VKM:
Ingfrid Slaatto Næss, koordinator for FG8 (Ref.)
Astrid Bjerkås, kommunikasjonsrådgiver for VKM, tilstede under behandling av sak 4 på
dagsorden.
Fra Mattilsynet:
Torunn Knævelsrud, fungerende seksjonssjef for seksjon for landdyrhelse og fôr,
Hovedkontoret, Inger Eithun og Maria Veggeland, seksjon for dyrevelferd og fiskehelse
Hovedkontoret var til stede under behandling av sak 4 og 5 på dagsorden.
Fra NVH (UMB):
Dr. med. Vet Janicke Nordgreen var tilstede under behandling av sak 1-5 på dagsorden.
Forkortelser benyttet i protokollen:

FG8: Faggruppe dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern)
FG6: Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr.
FG1: Faggruppe for hygiene og smittestoffer
HK: Hovedkomité
MT: Mattilsynet
RV: Risikovurdering
VKM: Vitenskapskomiteen for mattrygghet
EFSA: European Food Safety Authority
FGM: Faggruppemøte
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Forklaring til nummerering av dokumentene: ÅÅ/xNN-d
ÅÅ er tosifret årstall
x er nr. på faggruppen saken kommer fra (1-8, eller 0 for hovedkomiteen)
NN er fortløpende nummerering fra 1-99
d er nr på dokument i saker hvor det finnes flere enn ett dokument
Når en sak behandles i flere grupper følger samme saksnummer dokumentet, dvs. saksnummeret
kommer fra den gruppen der saken først blir behandlet.

(Grunnet foredrag fra Janicke Nordgreen ble sak 2 og 3 behandlet etter sak 4 og 5 på
dagsorden).
Sak 1: Velkommen, forfall og habilitet
Leder for faggruppen, Wenche Farstad, ønsket velkommen til møtet i Faggruppen for
dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern). Ingen av faggruppemedlemmene meldte seg inhabile for
behandling av aktuelle saker på dagsorden. Kristian Hoel, og Rune Waagbø hadde meldt
forfall til møtet.
Sak 2: Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden. Gjennomgang av protokoll.
Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent uten endringer. Det ble foretatt en kort
oppsummering av protokollen fra forrige faggruppemøte.
Sak 3: Saker fra møte i Hovedkomiteen
Det ble avholdt et møte i Hovedkomiteen 3. desember. Leder av faggruppen orienterte kort
om noen saker som ble omtalt på møtet: presentasjon av nye kostholdsundersøkelser, forslag
til selvinitiering av en risikovurdering vedrørende helhetsvurdering av morsmelk, forslag til
selvinitiering av risikovurdering vedrørende fusariumtoksiner, rutiner for håndtering av
mediehenvendelser i VKM, VKMs kommunikasjonsstrategi og VKMs årsplan for 2010.
Sekretariatet sender endelig protokoll fra dette møtet til Faggruppen når denne foreligger.

Sak 4: Saker som skal behandles på møtet
Risikovurdering vedrørende fang-og-slipp av fisk ut fra hensynet til dyrevelferd (Saksnummer
09/804):
Leder av ad hoc gruppen redegjorde for risikovurderingen. Risikovurderingen ble diskutert,
og det ble besluttet at nye innspill fra faggruppemedlemmene som kom frem under
diskusjonen skal tas inn i rapporten og sendes ut til faggruppen for en siste gjennomlesning.
Sekretariatet sender rapporten ut på siste høring før jul. Rapporten oversendes Mattilsynet i
januar.
Risikovurdering - bruk av akupunktur på dyr (Saksnummer 09/807):
Leder av ad hoc gruppen redegjorde for risikovurderingen. Risikovurderingen ble diskutert,
og det ble besluttet at nye innspill fra faggruppemedlemmene som kom frem under
diskusjonen skal tas inn i rapporten og sendes ut til faggruppen for en siste gjennomlesning.
Sekretariatet sender rapporten ut på siste høring før jul. Rapporten oversendes Mattilsynet i
januar.
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Ingen saker er behandlet i faggruppen siden forrige faggruppemøte.
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Status for øvrige saker i faggruppen
Risikovurdering - Dyrevelferd ved hold av visse arter som familie- og hobbydyr
(Saksnummer 09/809):
Dr. med. Vet Janicke Nordgreen holdt et foredrag om smerteoppfattelse hos fisk, amfibier og
reptiler.
Faggruppeleder gav en kort innledning til saken. Oppdraget ble diskutert. Det ble besluttet at
Mattilsynet sender revidert oppdragstekst til sekretariatet basert på de innspill som kom frem
under diskusjonen. Kandidater til en arbeidsgruppe ble foreslått. Det er besluttet at Bjarne O.
Braastad fra faggruppen skal lede arbeidet. Sekretariatet tar formell kontakt med de foreslåtte
medlemmene og avtaler første møtedato for ad hoc gruppen. Frist er satt til 1. mai 2010.
Risikovurdering – bedøvelse av fisk ved slakting (Saksnummer 09/810):
Mattilsynet gav en kort historikk og bakgrunnsbeskrivelse for oppdraget. Oppdraget ble
diskutert i faggruppen. Det ble besluttet å gi en kort uttalelse fra faggruppen som skal ta
utgangspunkt EFSAs rapporter fra 2009 samt evt. ny litteratur på området. Mattilsynet sender
ny, revidert oppdragstekst til sekretariatet. Faggruppen regner med å ha en uttalelse klar i
løpet av mars 2010.
Risk assessment of Recirculation systems in fish hatcheries (Saksnummer 09/808):
Brit Hjeltnes beskrev kort bakgrunn for oppdraget. Faggruppen diskuterte de ulike
problemstillingene. Smitteaspektet er tidligere drøftet, og det er foreslått å inkludere dette i
oppdragsteksten. Mattilsynet sender revidert oppdragstekst til sekretariatet basert på de
innspill som har kommet inn. Det er videre foreslått å nedsette en arbeidsgruppe som skal
utrede saken. Brit Hjeltnes og Rune Waagbø er foreslått som eksperter fra faggruppen. Under
diskusjonen på møtet ble det også foreslått øvrige eksperter til gruppen. Brit tar uformell
kontakt til sentrale aktører med målsetning å identifisere arbeidsgruppen før jul.
Stamfiskovervåking - vertikal smitteoverføring (Saksnummer 09/806):
Espen Rimstad orienterte om status for arbeidet. Det har vært avholdt 3 fysiske møter samt et
telefonmøte i gruppen. Siste møte skal avholdes i januar.
Arbeidsgruppen har som målsetning å bli ferdig med rapporten ultimo januar.

Sak 6: Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen
Ingen saker var satt opp under dette punktet på agendaen.
Sak 7: Orientering fra ad hoc-grupper/undergrupper eller lignende
Ingen saker var satt opp under dette punktet på agendaen.
Sak 8: Saker til hovedkomiteen
Ingen saker var satt opp under dette punktet på agendaen.
Sak 9: Møter o.a. av felles interesse
Det ble informert kort om ulike møter av interesse for faggruppens medlemmer:
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Tore Håstein informerte kort om dialogmøtte vedrørende Mattilsynets områdeanalyse
for Fiskehelse og fiskevelferd som ble avholdt i Fellesauditoriet på Adamstuen, 27.
oktober.
Bjarne Braastad informerte om:”The impact of research on animal welfare”
-a seminar in tribute to Professor Doctor honoris causa Donald M. Broom som ble
avholdt i Festsalen på Studentsamfunnet i Ås, 19. november. Faggruppeleder holdt der
et foredrag om VKM.
Olav Østerås informerte kort om @-risk kurset i bruk av statistikk og data i
risikovurderinger som ble avholdt i Oslo 13.-14. oktober.

Sak 10: Nytt fra sekretariatet
Sekretariatet informerte om reoppnevningen av VKM for ny periode fra 1. april 2010 (20102013). Søknadsfristen er 15. januar.
Det ble også informert om prosessen rundt VKMs årsplan for 2010.
Sak 11: Nytt fra EFSA
Advisory Forum: Need of information about existing relevant national regulation on housing
and management of broiler breeder stocks (parents and grandparents) by 15. November
2009.
Sekretariatet har innhentet informasjon om eksisterende regelverk og oversendt EFSA.
EFSA’s Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) has published five scientific opinions
and a scientific report on the overall effects of the most relevant farming systems on the
welfare of dairy cows and related diseases (09.07.09).
Olav Østerås fra faggruppen gav en kort orientering, og grunnet tidsnød ble det planlagte
foredraget og presentasjonen av disse vurderingene fra EFSA utsatt til neste faggruppemøte.
The European Food Safety Authority (EFSA), the European Centre for Disease Control and
Prevention (ECDC) and the European Medicines Agency (EMEA) published a joint Scientific
Report on meticillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in livestock, pets and foods
(16.06.09)
Espen Rimstad gav en kort orientering om denne vurderingen fra EFSA.
Scientific Opinion on genetic TSE resistance in goats in all European Union Member States
(21.10.09)

Espen Rimstad gav en kort orientering om denne vurderingen fra EFSA.
Scientific review on Tuberculosis in wildlife in the EU (18.10.09)

Faggruppeleder Wenche Farstad orienterte kort om denne vurderingen fra EFSA.
Sak 12:Nye møtedatoer
Neste møtedato for faggruppen er fastsatt til uke 7 eller 9 2010. Sekretariatet sender ut forslag
til møtedatoer.
Sak 13: Eventuelt
Ingen saker var satt opp under dette punktet på agendaen.
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